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41. Subvencions per a la Restauració i 

centres d’estètica i bellesa.

 

Objecte: 

Paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors 
econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 
adoptades pel PROCICAT, que van entrar en vigor mitjançant la Resolució 
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre. 

 

Qui ho pot demanar? 

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin 
titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost 
d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la 
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya. 

S'entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants 
i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment 
col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. 

 

Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions 

 

Actuacions que s’hagin realitzat de manera efectiva (pagades en el moment de 
justificació) des l’1 de gener del 2020, fins al 31 de desembre del 2020. 

Per exemple : Lloguers ,  Compres de producte , Subministraments ,  Inversions 
en tecnologia  i altres despeses vinculades amb l’activitat proporcionades per 
tercers. 

No son subvencionables : L’Iva d’aquestes factures i altres impostos, sous i 
salaris , amortitzacions i rentings  o despeses internes sense factura de tercers. 

Es subvenciona un 100 % de la despesa fins un màxim de 1.500  euros. 
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Termini  

Termini de presentació. 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria ( 29 d’octubre a 18 de novembre de 2020 ) o bé fins a exhaurir la 
dotació pressupostària (40 milions). 

 

Procediment de sol·licitud  

Es sol·licita per internet a :  

Canal Empresa. http://canalempresa.gencat.cat 

 

 Pas 1. Descarregar el formulari (model normalitzat)  

 Pas 2. Emplenar formulari  

 Pas 3. Enviar el formulari amb els documents adjunts: una declaració 

responsable i fotos de la façana i de l’interior de l’establiment. 

La resolució es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). 

El pagament es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de 

l'actuació (compte justificatiu sense aportació de documentació). 

 

Més informació 

Vídeo explicatiu  de la subvenció 

Preguntes freqüents  

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats 
de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la 
COVID-19. 

 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/
http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/Model-de-declaracio-responsable-covid19.doc
http://ccam.gencat.cat/web/.content/03_serveis/documents/Model-de-declaracio-responsable-covid19.doc
http://tauler.seu.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=_JtkIfevcTw&feature=youtu.be
http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20201022_faqs_subvencions_restauracio_bellesa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884607&language=ca_ES

